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BAB II

KAJIAN PUSTAKA
2.1.  Kajian Teori

2.1.1. Model Pembelajaran Kooperatif

2.1.1.1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif.

Roger dkk dalam Miftahul Huda (2011:29) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan aktifitas pembelajaran kelompok yang

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang

didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri

dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.

Menutut Johnson dan Johnson dalam Miftahul Huda (2011:31),

pembelajaran Kooperatif berarti working together to accomplish shared goals

(bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap

anggota sama-sama berusaha untuk mencapai hasil yang nantinya akan dirasakan

oleh semua anggota kelompok.

Miftahul Huda (2011:31), menambahkan bahwa dalam konteks

pengajaran, pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai pembentukan

kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas siswa-siswa yang dituntut untuk

bekerja sama dan saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-

siswa lain.

Sugiyanto (2010:37) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif

(Cooperative Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada

penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan

kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Berdasarkan beberapa definisi pengertian model pembelajaran kooperatif

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah

suatu model pembelajaran dengan membentuk siswa kedalam kelompok-

kelompok kecil dengan anggota kelompok sebanyak 4-6 orang, siswa bekerja

dalam kelompok tersebut dan semua siswa dituntut untuk bekerja sama dengan

siswa lainnya untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajarannya guna
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mencapai suatu hasil atau tujuan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama

dalam kelompok tersebut.

2.1.1.2. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif

Isjoni (2010:20) mengemukakan beberapa ciri dari pembelajaran

Kooperatif (Cooperative learning) yaitu (1) setiap anggota memiliki peran, (2)

terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, (3) setiap anggota kelompok

bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, (4)

guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal

kelompok, dan (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

Sugiyanto (2010:40) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Anita

Lie (2004) dalam Sugiyanto (2010:40), menyebutkan elemen-elemen tersebut

antara lain adalah sebagai berikut:

a) Saling ketergantungan positif

Guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling

membutuhkan. Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui: (1) saling

ketergantungan mencapai tujuan, (2) saling ketergantungan menyelesaikan tugas,

(3) saling ketergantungan bahan atau sumber, (4) saling ketergantungan peran, (5)

saling ketergantungan hadiah.

b) Interaksi tatap muka

Interaksi tatap muka akan memaksa siswa saling tatap muka dalam

kelompok sehingga mereka dapat saling berdialog. Dialog dengan guru, dan

dengan siswa lainnya. Ini juga mencerminkan konsep teman sebaya.

c) Akuntabilitas individual

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok. Penilaian

ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara

individual. Hasil penilaian secara individual selanjutnya disampaikan oleh guru

kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa anggota

kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberi bantuan.

Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil belajar semua anggotanya, karena

itulah setiap anggota kelompok harus memberikan sumbangan demi kemajuan
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kelompok. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua

anggota kelompok secara individual ini yang dimaksud dengan akuntabilitas

individual.

d) Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi

Keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman,

mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran

logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang

bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi (interpersonal relationship)

tidak hanya diasumsikan tetapi sengaja diajarkan. Siswa yang tidak dapat

menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran dari guru juga dari

sesama siswa.

Selanjutnya Bennet dalam Isjoni (2010:41) menyatakan ada lima unsur

dasar dalam pembelajaran kooperatif yaitu:

a) Positive Interdepedence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya

kepentingan yang sama atau perasaan diantara anggota kelompok dimana

keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau

sebaliknya.

b) Interaction face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar siswa

tanpa adanya perantara. Tidak adanya penonjolan kekuatan individu, yang

ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal diantara siswa

yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat

positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran.

c) Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota

kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya, karena

tujuan dalam pembelajaran kooperatif adalah menjadikan setiap anggota

kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat pribadinya.

d) Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan antar pribadi,

mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan kerja

yang efektif.
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e) Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah

(proses kelompok), yaitu siswa belajar keterampilan bekerja sama dan

berhubungan.

Dari ketiga uraian tentang ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut para

ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki

pandangan yang hampir sama mengenai ciri-ciri pembelajaran kooperatif, hanya

saja istilahnya yang berbeda. Jadi pembelajaran kooperatif itu lebih menekankan

kepada proses belajar dalam kelompok, kelompok dibentuk dari siswa dengan

tingkat kemampuan yang berbeda, menekankan kerja sama dalam kelompok

untuk mencapai tujuan yang sama, menanamkan keterampilan untuk bekerja

sama, menghargai pendapat orang lain, saling membantu antara yang satu dengan

yang lain.

2.1.1.3. Keuntungan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif

Sugiyanto (2010:43) menyebutkan ada beberapa nilai atau keuntungan

dalam pembelajaran kooperatif, yaitu:

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial;

2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan,

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan;

3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial;

4) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan

komitmen;

5) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois;

6) Mengembangkan persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa;

7) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan

saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan;

8) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia;

9) Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai

perspektif;

10) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasaka lebih

baik;
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11) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama dan

orientasi tugas.

Jadi, pembelajaran kooperatif sangat bagus untuk dilakukan karena banyak

mengandung keuntungan-keuntungan yang bersifat positif bagi siswa, terutama

dalam hal keterampilan bersosial seperti kesetiakawanan, penyesuaian dan nilai-

nilai sosial dapat berkembang, menghilangkan egois, dan lain-lain.

2.1.1.4. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams-Achievment

Divisions (STAD).

Student Teams-Achievment Divisions (STAD), merupakan salah satu model

dari pembelajaran kooperatif.  Model pembelajaran tipe ini dikembangkan oleh

Robert Slavin dan kawan-kawannya di Universitas John Hopskins (Sugiyanto,

2010:44). Model pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams-Achievment

Divisions (STAD) merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang

menekankan pada adanya interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang

maksimal.

Menurut Slavin (2005:143), Student Teams-Achievment Divisions (STAD)

terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan

individual, dan rekognisi tim.

1) Presentasi kelas

Materi STAD diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas sebagai

pengajaran langsung. Presentasi harus mencakup pembukaan, pengembangan, dan

pengarahan praktis tiap komponen dari keseluruhan pelajaran.

Dalam pembukaan tindakan yang dilakukan guru adalah, sebagai berikut:

a) Menyampaikan kepada siswa apa yang akan mereka pelajari dan mengapa hal

itu penting. Menumbuhkan rasa ingin tau para siswa dengan cara

penyampaian yang berputar-putar, masalah dalam kehidupan nyata, dan

sarana-sarana lainnya.

b) Membuat para siswa bekerja dalam tim mereka untuk menemukan konsep-

konsep atau untuk membangkitkan minat mereka terhadap pelajaran.
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c) Mengulangi setiap persyaratan atau informasi secara singkat.

Dalam pengembangan, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah sebagai

berikut: (a) tetap pada hal-hal yang akan dipelajari siswa (b) fokus pada

pemaknaan bukan penghapalan, (c) mendemonstrasikan secara aktif konsep-

konsep atau skil dengan menggunakan alat bantu visual, cara-cara cerdik, dan

contoh yang banyak, (d) menilai siswa sesering mungkin dengan memberi banyak

pertanyaan. Dalam hal ini, guru juga dapat mengembangkan aturan-aturan

tambahan guna memperlancar proses pembelajaran.

2) Tim (wakil kelompok)

Terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi tim ini

adalah untuk memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan

untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.

3) Kuis

Setelah guru melakukan presentasi materi dan tim melakukan kerja

(praktik) kelompok, para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa

tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis, sehingga

tiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya.

4) Skor kemajuan individual dan tim

Gagasan dibalik skor kamajuan individual adalah untuk memberikan

kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja

lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari pada sebelumnya. Tiap

siswa dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada timnya. Tiap

siswa diberikan skor awal yang didapat dari nilai rata-rata kinerja siswa tersebut

pada pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya siswa akan

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan selisih skor awal dengan nilai

kuis mereka yang disebut dengan poin kemajuan. Tujuan dibuatnya skor awal dan

poin kemajuan adalah untuk memungkinkan semua siswa memberikan poin

maksimum bagi kelompok mereka.
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Sedangkan untuk menghitung skor tim, adalah mencatat tiap poin

kemajuan semua anggota tim pada lembar rangkuman tim dan membagi total poin

kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim.

5) Rekognisi Tim

Tim akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan apabila skor rata-rata

tim mereka mencapai kriteria tertentu.

2.1.1.4.1. Langkah-langkah metode STAD

Menurut Slavin (2005), langkah-langkah penerapan pembelajaran STAD

yaitu:

1) Guru mempresentasikan tata cara dan prosedur STAD dilanjutkan dengan

penyampaian materi pembelajaran.

2) Guru membentuk kelompok-kelompok dengan menetapkan wakil

kelompoknya terlebih dahulu yang disebut dengan istilah “Tim”. Wakil

kelompok bertugas harus membuat anggota tim melakukan yang terbaik

untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap

anggotanya dan tugas para anggota tim adalah menguasai materi yang telah

disampaikan guru dan membantu teman lainnya untuk menguasai materi.

3) Sebelum memulai kerja tim, guru menyampaikan aturan dalam kerja tim,

yaitu sebagai berikut:

 Para siswa punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman satu

tim mereka telah mempelajari semua materi.

 Tidak ada yang boleh berhenti belajar sampai semua teman dalam satu

tim menguasahi pelajarn tersebut.

 Mintalah bantuan dari semua teman satu tim untuk membantu temannya

sebelum mereka bertanya kepada guru.

 Teman satu tim boleh saling berbicara satu sama lain dengan suara pelan.

4) Tim dan anggota melakukan kerja (praktik) kelompok .

5) Guru memberikan kuis individual untuk dikerjakan siswa.

6) Guru dan siswa melakukan perhitungan skor kuis yang akan digunakan

sebagai skor kelompok berdasarkan poin kemajuan dari tiap-tiap anggota,

kemudian di jumlahkan dan dibagi dengan jumlah anggota. Poin kemajuan
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didapat berdasarkan selisih dimana skor kuis mereka melampaui skor awal.

Sedangkan skor awal didapat dari nilai rata-rata kinerja siswa tersebut pada

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya.

7) Guru memberikan penghargaan untuk tim.

Sugiyanto (2010:44), menyebutkan langkah-langkah penerapan metode

STAD adalah sebagai berikut:

1) Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim,

yang masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim

memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun

kemampuan (tinggi, sedang, rendah).

2) Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian

saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau

diskusi antar anggota sesama tim.

3) Secara individual, guru memberikan kuis untuk mengetahui penguasaan

mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari

4) Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaanya terhadap bahan

ajar, dan kepada siswa secara individu atau tim yang meraih prestasi

tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi panghargaan. Kadang-

kadang beberapa atau semua tim memperoleh penghargaan jika mampu

meraih suatu kriteria atau standar tertentu.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Ibrahim,

dkk dalam Praminah (2012:18) didasarkan pada langkah-langkah kooperatif yang

terdiri dari 6 fase, yaitu:

1) Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa.

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada

pelajaran tersebut dan untuk memotivasi siswa.

2) Fase 2 : Menyajikan atau menyampaikan informasi.

Guru menyajikan atau menyampaikan informasi dengan

mendemonstrasikan atau melalui bahan bacaan.
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3) Fase 3 : Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar.

Guru menjelaskan kepada siswa tentang cara membentuk kelompok

belajar dan membatu setiap kelompok agar melakukan transisi secara

efisien.

4) Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar.

Guru membimbing kelompok-kelompok pada saat mereka mengerjakan

tugas.

5) Fase 5 : Evaluasi.

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

6) Fase 6 : Memberikan penghargaan.

Guru mencari cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar

individu dan kelompok.

Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif tipe STAD menurut Widyantini

dalam Lilik Suryani (2012:8) adalah sebagai berikut:

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan

kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai

pilihan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

Misalnya melalui metode penemuan terbimbing atau ceramah.

2) Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individu sehingga

akan diperoleh nilai awal kemampuan siswa.

3) Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 4-5

anggota, dimana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik

yang berbeda. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari budaya tau

suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraaan gender.

4) Guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang

telah diberikan, mendiskusikan secara bersama-sama antar anggota lain,

serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru.

5) Siswa menjawab kuis
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Guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa untuk

mengukur pengetahuan tiap siswa dalam memahami materi yang sudah

diberikan. Pada saat menjawab kuis, siswa tidak boleh saling membantu.

6) Menyimpulkan materi pembelajaran

Guru memfasilitsi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan

memberi penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.

7) Guru memberi penghargaan

Penghargaan diberikan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis

berikutnya.

Berdasarkan keempat uraian langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe STAD menurut pendapat para tokoh tersebut, penulis

menyimpulkan bahwa keempatnya berpendapat hampir sama bahwa langkah-

langkah dalam pembelajaraan kooperatif tipe STAD meliputi menyampaikan

materi, pembentukan kelompok, kerja kelompok, diadakannya kuis,

menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan memberi penghargaan kepada

kelompok.

Lebih lanjut penulis mengemukakan langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe STAD yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai hasil

adopsi dari keempat penjelasan dari beberapa tokoh tersebut, yaitu:

1) Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada

pelajaran tersebut dan untuk memotivasi siswa.

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan

kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai

pilihan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Misalnya

melalui metode penemuan terbimbing atau ceramah.

3) Guru dan siswa melakukan diskusi klasikal mengenai materi yang belum

dipahami siswa.

4) Para siswa didalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, yang

masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim memiliki
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anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan

(tinggi, sedang, rendah).

5) Guru memberikan lembar kegiatan kepada kelompok berkaitan dengan

materi yang telah diberikan, mendiskusikan secara bersama-sama antar

anggota lain, serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru.

6) Guru memantau kelompok-kelompok pada saat mereka mengerjakan tugas

dan membimbing mereka untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.

7) Secara individual, guru memberikan kuis untuk mengetahui penguasaan

mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. Pada saat

mengerjakan kuis, siswa dilarang untuk saling bekerja sama.

8) Guru memberikan nilai terhadap kuis siswa.

9) Guru dan siswa melakukan perhitungan skor kuis yang akan digunakan

sebagai skor kelompok, berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil

belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis dari tiap-tiap anggota,

kemudian di jumlahkan dan dibagi dengan jumlah anggota. Sedangkan skor

awal didapat dari nilai rata-rata kinerja siswa tersebut pada pembelajaran

yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya digunkanan nilai ulangan umum

semester I sebagai skor awal.

10) Guru memberikan penghargaan untuk tim.

11) Menyimpulkan materi pembelajaran

Guru menyimpulkan pembelajaran, memfasilitasi siswa dalam membuat

rangkuman, mengarahkan, dan memberi penegasan pada materi

pembelajaran yang telah dipelajari.

Kelebihan dan Kelemahan model STAD

STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Tipe

ini memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Kelebihan atau keuntungan

dari tipe STAD ini menurut Slavin dalam Hamdan (2012)  adalah:

a) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi

norma-norma kelompok.

b) Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama.
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c) Siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan

keberhasilan kelompok.

d) Interaksi antar siswa seiring peningkatan kemampuan mereka dalam

berpendapat.

Selain beberapa keunggulan atau kelebihan tersebut, model pembelajaran

kooperatif tipe STAD memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

a) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai

target kurukulum.

b) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru, sehingga pada umumnya

guru cenderung tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif tipe

STAD.

c) Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat

melakukan pembelajaran ini.

d) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya suka bekerja sama.

Trianto dalam Seno (2012:15) menyebutkan beberapa kelebihan dari

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kelebihan tersebut antara lain adalah:

meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari; terjadinya

komunikasi diantara anggota kelompok dalam menemukan konsepsi yang benar;

menumbuhkan semangat kerja kelompok dan semangat kebersamaan diantara

anggota kelompok; serta menumbuhkan komunikasi yang efektif dan kompetisi

diantara anggota kelompok. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran

kooperatif tipe STAD yang dipaparkan oleh Amrius dalam hasil penelitiannya,

2004 dalam Seno (2012) adalah siswa tidak terbiasa dengan penggunaan

pembelajaran kooperatif tipe STAD, alokasi waktu yang kurang mencukupi, guru

mengalami kesulitan dalam mencipatkan pembelajaran kooperatif, siswa kurang

bekerja sama, dan adanya dominasi dari siswa yang pandai.

Paparan kedua pendapat tentang kelebihan dan kelemahan dari model

pembelajaran tipe STAD tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kelebihan dari

STAD adalah adanya semangat kebersamaan dalam kelompok, menjalin interaksi

diantara sesama anggota kelompok, siswa aktif untuk keberhasilan bersama.
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Sedangkan kelemahan dari STAD adalah butuh waktu yang lama, guru dan siswa

belum terbiasa menggunakan pembelajaran STAD, masih terdapat siswa yang

tidak mau bekerja sama, dan lain-lain.

2.1.2. Pemberian Reward and Punishment

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Reward (hadiah/ganjaran)

diartikan sebagai pemberian kenang-kenangan atau penghargaan karena

memenangkan suatu perlombaan. Sedangkan Punishment (hukuman), diartikan

sebagai hukuman atau sanksi. Sanksi ini diberikan kepada seseorang yang

melanggar aturan.

Reward dan punishment dalam dunia pendidikan ini merupakan salah satu

faktor yang mendukung munculnya motivasi anak dalam belajar. Keduanya

memiliki peranan penting dalam hal menumbuhkan motivasi peserta didik.

Reward diberikan agar memotivasi peserta didik melakukan sesuatu secara

maksimal, apalagi jika didukung dengan hadiah yang lebih menggiurkan.

Sedangkan Punishment diberikan untuk memotivasi siswa agar tidak melakukan

suatu kesalahan atau pelanggaran. jika melakukan pelanggaran maka akan

mendapat sanksi atau hukuman. Bentuk reward yang dapat diberikan kepada

siswa antara lain misalnya memberi pujian kepada siswa yang melakukan hal-hal

baik dan bertanggung jawab dan mencatat pujian tersebut di dalam buku untuk

meningkatkan motivasinya, memberi hadiah, senyuman, tepuk tangan, menyebut

nama dan lain-lain. Sedangkan bentuk dari punishment adalah peringatan, nasehat,

dan tindakan seperti memotong jam istirahat, memindahkan posisi duduk siswa,

dan sebagainya.

Menurut Marno & Idris (2008:149) penghargaan atau reward mempunyai

pengaruh positif dalam kehidupan manusia yaitu dapat mendorong seseorang

untuk memperbaiki tingkah lakunya dan usahanya.

Kelebihan dan kelemahan pemberian reward and punishment

Mohamad Ibnu Soim (2012) menyebutkan terdapat kelebihan dan

kekurangan dari pemberian Reward and Punishment, yaitu:

1. Kelebihan dan kekurangan pemberian hadiah (reward) dalam pendidikan
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Kelebihan:

a) Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk

melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif.

b) Dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti

anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya; baik dalam tingkah laku,

sopan santun ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih

baik. Proses ini sangat besar kontribusinya dalam memperlancar

pencapaian tujuan pendidikan.

Kekurangan:

a) Dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara

berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid merasa bahwa

dirinya lebih tinggi dari teman-temannya.

b) Umumnya hadiah membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan biaya

2. Kelebihan dan kekurangan pemberian hukuman (Punishment) dalam

pendidikan

Kelebihan:

a) Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan

murid.

b) Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

c) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

Kekurangan:

a) Akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri.

b) Murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan

menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).

c) Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Selain kekurangan dan kelebihan tersebut, lebih lanjut Alfie Kohn dalam

Utomo Dananjaya (2012:290) menambahkan bahwa sistem reward yang

digunakan (bintang emas, iming-iming dan imbalan bendawi,dll) yang digunakan

dalam jangka panjang malah menurunkan motivasi siswa. Pemberian reward
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untuk belajar seolah mengimplikasikan bahwa kegiatan belajar tidak menarik

sehingga anak harus diiming-imingi sesuatu agar mau melakukannya.

2.1.3. Langkah-langkah pemberian reward and punishment dalam penerapan

STAD

Berdasarkan kajian teori tentang reward and punishment diatas, penulis

memasukkan unsur reward and punishment ke dalam penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam pemberian reward and punishment dalam

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut:

1) Guru menjelaskan kepada siswa tentang tata cara dalam proses pelaksanaan

pembelajaran yang akan dilakukan yaitu penggunaan model pembelajaran

Koopertif tipe STAD dan pemberian Reward dan Punishment. Siswa yang

melanggar tata tertib akan mendapat hukuman dari guru.

2) Guru menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan dipelajari.

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing

kelompok terdiri dari 5-6 orang yang dipilih secara heterogen baik jenis

kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan. Guru menetapkan wakil kelompok

(tim) berdasarkan tingkat kemampuan tinggi yang dimilikinya.

4) Guru membagikan lembar kegiatan (materi) kepada tiap-tiap kelompok

(tim) sebanyak satu atau dua kopian, hal ini sesuai dengan pedoman dalam

STAD yang bertujuan untuk mendorong teman satu tim mau bekerja sama

dengan teman lainnya.

5) Guru menyampaikan prosedur atau tata cara dalam kerja kelompok tersebut,

yang meliputi prosedur dalam tata pelaksanaan STAD dan prosedur di kelas

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa yang tidak tertib akan

mendapat sanksi (Punishment) dan yang aktif akan mendapat hadiah

(Reward).

6) Guru memberikan beberapa waktu kepada siswa untuk berdiskusi dan

memahami materi dalam kelompoknya.

7) Guru memantau dan membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil

kerja kelompok mereka di depan kelas.
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8) Guru memberikan penguatan positif (pujian, tepuk tangan) kepada siswa

atas kerja kerasnya dalam kelompok.

9) Memberi kesempatan pada tiap-tiap kelompok untuk bertanya kepada guru

tentang materi yang belum dipahami.

10) Setelah kegiatan diskusi dalam kelompok selesai, guru membagikan lembar

soal kepada para siswa untuk diselesaikan secara individu. Lembar soal

yang dibagikan kepada siswa tersebut dalam model pembelajaran STAD

disebut dengan istilah kuis yang untuk mengukur tingkat pemahaman siswa

setelah mempelajari materi dalam kelompok. Nilai dari kuis digunakan

untuk nilai tim.

11) Guru melakukan evaluasi dengan menilai kuis siswa.

12) Guru dan siswa melakukan perhitungan nilai untuk nilai tim atau kelompok.

13) Guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang mendapat nilai tinggi.

2.1.4. Hasil belajar

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar

Menurut Hamzah B.uno (2008:213) hasil belajar adalah perubahan

perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat interaksi

seseorang dengan lingkungannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil belajar ini

memiliki beberapa ranah atau kategori yang secara umum merujuk kepada aspek

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Agus Suprijono (2012:5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan

ketrampilan, yang kemudian merujuk pada pemikiran Gagne bahwa hasil belajar

tersebut berupa informasi verbal, ketrampilan intelektual, strategi kognitif,

keterampilan motorik, dan sikap.

Hasan Hamid dan Zainul Asmawi (1991:23) mengemukakan bahwa di

Indonesia, hasil belajar dinyatakan dalam klasifikasi yang dikembangkan oleh

Bloom dkk. Taksonomi Bloom membagi hasil belajar atas tiga ranah yaitu ranah

kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berhubungan dengan

kemampuan berpikir, ranah afektif berhubungan dengan kemampuan perasaan,
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sikap, dan kepribadian, sedangkan ranah psikomotorik berhubungan dengan

persoalan keterampilan motorik yang dikendalikan oleh kematangan psikologis.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dari suatu proses

pembelajaran yang meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif

(sikap), dan aspek psikomotorik (keterampilan).

2.1.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Roestiyah (1982:159), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua

faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar

diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor internal ialah faktor-faktor yang timbul

dalam diri anak itu sendiri, yang meliputi: kesehatan, rasa aman, kemampua

minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang datang dari

luar diri anak, seperti kebersihan rumah, udara yang panas, lingkungan, da

sebagainya.

Lebih lanjut Ngalim Purwanto (1997:102), membedakan faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar menjadi dua golongan yaitu faktor individual

dan faktor sosial. Faktor individual ialah faktor yang ada pada diri organisme itu

sendiri (faktor internal), seperti faktor kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi,

dan faktor pribadi. Sedangkan faktor sosial merupakan faktor yang ada diluar

individu (faktor eksternal), yang meliputi faktor keluarga dan keadaan rumah

tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar-

mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk

mencapai keberhasilan siswa dalam belajar maka guru harus memertimbangkan

dua faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar tersebut yaitu faktor internal

yang berhubungan dengan dalam diri individu (faktor individu) dan faktor

ekternal yang merupakan faktor dari luar diri individu tersebut yang bisa disebut

juga sebagai faktor sosial.

2.1.5. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam

masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting. Ilmu Pengetahuan Alam



25

mulai diajarkan pada anak-anak sejak mereka menginjak pendidikan Sekolah

Dasar (SD). Menurut Srini M. Iskandar (1994:15) ada berbagai alasan yang

melatarbelakangi mengapa mata pelajaran IPA dimasukkan kedalam kurikulum

sekolah, yaitu:

1) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa; kesejahteraan suatu

bangsa banyak bergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA.

IPA merupakan dasar teknologi yang sering disebut sebagai tulang punggung

pembengunan. Orang tidak dapat menjadi seorang dokter dan insinyur tanpa

dasar ilmu yang cukup luas mengenai berbagai gejalanya alam.

2) IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan suatu

kesempatan latihan berfikir kritis. Anak dapat menarik kesimpulan dari suatu

percobaan yang dilakukan.

Kurikulum sekolah dasar dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi mata pelajaran IPA menyebutkan bahwa pengajaran IPA di SD

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk:

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

4. Mengembangkan keterampilam proses untuk menyelidiki alam sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan.

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan

melestarikan lingkungan alam.

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7. Memperolah bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.
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Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek

berikut:

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuham

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanya meliputi: cair, padat dan gas.

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik,

cahaya dan pesawat sederhana.

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya dan benda-benda

langit lainnya.

2.1.6. Materi Perubahan Lingkungan di Sekolah Dasar kelas IV semester II

Bumi dan Alam Semesta

SK : 10. Memahami perubahan Lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap

daratan.

KD : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap

daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor).

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi,

abrasi, banjir, longsor).

Dalam penelitian ini Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan ialah KD

10.1, 10.2 dan 10.3 yaitu:

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin,

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).

10.2  Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi,

abrasi, banjir, dan longsor).

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi,

banjir, longsor).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran

Kooperatif tipe STAD dan pemberian Reward dan Punishment dalam kegiatan

belajar telah banyak dilakukan sebelumnya.
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Penelitian Seno (2012) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi

Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran STAD Bagi siswa kelas IV SD

Kertomulyo 02 kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I Tahun

Pelajaran 2011/2012”, hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa ada

peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran STAD.

Hal ini terlihat pada rata-rata kelas pada kondisi awal (pra siklus) 47,60, pada

siklus I naik menjadi 66,40. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 18,80 atau

39,49%. Sedangkan rata-rata kelas pada siklus II naik menjadi 73,20. Inu juga

terjadi peningkatan 6,80 atau 10,24%. Begitu juga pada ketuntasan belajar, pada

kondisi awal 20%, pada siklus I 60%, pada suklus II 80%. Skor minimal pada

kondisi awal 30, pada siklus I naik menjadi 40 dan pada siklus II naik menjadi 50.

Sedangkan skor maksimal pada kondisi awal 80, pada siklus I naik menjadi 90,

dan pada siklus II naik menjadi 100.

Penelitian Praminah (2012), dengan judul “Upaya Peningkatan hasil

belajar siswa melalui model pembelajaran Kooperatif (Cooperetive Learning) tipe

STAD tentang pemeliharaan panca Indra bagi sisiwa kelas IV SD Kepeohkencono

01 semester I tahun 2011/2012” menyimpulkan bahwa melalui penggunaan model

pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) tipe STAD guru dapat

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dikelas IV SD Negeri

Kepohkencono 01 Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati semester I tahun

pelajaran 1011/2012. Hal ini diketahui dari hasl bahwa rerata hasil observasi

terhadap aktivitas siswa pada siklus I sebesar 76% pada siklus II meningkat

menjadi 91%. Rerata hasil ulangan siswa pada kondis awal 54 tingkat ketuntasan

klasikal 32%. Pada siklus I nilai rerata 73 tingkat ketuntaan klasikal 63%. Pada

siklus II nilai terata 81. Tingkat ketuntasan klasikal 89%

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Lilik suryani (2012) yang berjudul

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams

Achievement Divisions (STAD) terhadap hasil belajar IPA kelas IV SD N

Tanggung Kabupaten Grobogan Semester II tahun 2011/2012”, hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran STAD terhadap hasil

belajar IPA kelas IV SD N Tanggung. Mean dari hasil belajar kelas eksperimen
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adalah 9,11 dan mean dari kelas kontrol adalah 7,50. Selisih mean kelas

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 1,61. Hasil perhitungan diperoleh

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan besar t hitung (-

15,44) kurang dari t tabel (-2,009).

Penelitian terkait dengan pemberian Reward and Punishment adalah

penelitian Aris Chandra Wibowo (2012) yang berjudul “Upaya Meningkatkan

Hasil Belajar IPA melalui Reward dan Punishment pada siswa kelas IV SDN

Penawangan 02 Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2011/2012”. Hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini nampak pada peningkatan ketuntasan belajar, yaitu

rata-rata kelas meningkat dari 74,93 pada siklus I dan 80,17 pada siklus II. Maka

terjadi peningkatan pula pada prosentase hasil belajar pada siklus I hanya 90%

yang tuntas. Setelah diadakannya siklus II 100% siswa sudah tuntas semua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan Reward dan

Punishment dalam pemblajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang

berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Energi

dan kegunaannya bagi siswa kelas IV Semester II SDN penawangan 02 kabupaten

Semarang tahun ajaran 2011/2012.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dikutip, menunjukkan bahwa

pemberian tindakan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and punishment dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal

itu terlihat adanya perubahan pada hasil belajar siswa yang dalam penyajian

materi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment.

2.3. Kerangka Berpikir

Pembelajaran IPA yang berlangsung selama ini adalah pembelajaran

konvensional, dimana guru masih menggunakan metode ceramah dalam mengajar

IPA, sehingga menyebabkan siswa menjadi jenuh dan malas mengikuti pelajaran,

kurang konsentrasi, mengantuk, dan suasana pembelajaran yang kurang

menyenangkan. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (Teacher center),

bukan berpusat pada siswa (Student Center). Keaktifan siswa belum nampak dan

siswa cenderung malu bertanya. Dalam proses belajar mengajar, seharusnya siswa
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lebih aktif, agar pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi siswa. Interaksi

antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa lain kurang terjalin dengan baik,

hal ini tidak lain disebabkan oleh pembelajaran yang berpusat pada guru, bahkan

diskusi kelompok atau diskusi kelas pun jarang dilakukan karena kebanyakan

siswa sulit untuk bekerja sama dalam kelompok. Kelompok anak-anak yang padai

tidak mau atau sulit menyatu dengan kelompok yang prestasi rendah. Kondisi ini

berimbas pada hasil belajar siswa yang memperoleh skor di bawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal) yaitu ≥65.

Beberapa masalah yang telah diuraikan tersebut, maka perlu kiranya

diterapkan sebuah alternatif sebagai solusi pemecahan masalah yang selama ini

sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada pembelajaran mata

pelajaran IPA. Alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu dengan dilakukannya

sebuah tindakan nyata yang mampu mengatasi masalah secara langsung,

sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan

penelitian tindakan kelas, melalui penggunaan model pembelajaran yang lebih

inovatif sehingga guru mampu membuat para siswa merasa tertantang dan tertarik

mengikuti kegiatan belajar mengajar serta membantu siswa untuk dapat lebih

memahami pembelajaran.

Pembelajaran inovatif yang digunakan untuk penelitian upaya

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang perubahan

Lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Student Teams-Achievment Divisions (STAD) dengan

memberikan reward and punishment sebagai upaya menghargai usaha siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams -Achievment Divisions

(STAD) merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan

pada adanya interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang

maksimal. Sedangkan pemberian reward (penghargaan) dan punishment

(sanksi/hukuman) ini merupakan salah satu faktor yang mendukung munculnya

motivasi siswa dalam belajar Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-

Achievment Divisions (STAD) dengan memberikan reward and punishment
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memiliki tahap-tahap pembelajaran yang diantaranya meliputi : guru menjelaskan

kepada siswa tentang tata cara dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru

menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan dipelajari, guru membagi

siswa menjadi beberapa kelompok, guru membagikan lembar kegiatan, guru

menyampaikan prosedur atau tata cara dalam kerja kelompok, guru memberikan

beberapa waktu kepada siswa untuk berdiskusi dan memahami materi, guru

memantau dan membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok,

guru memberikan penguatan positif, guru memberi kesempatan pada tiap-tiap

kelompok untuk bertanya, guru membagikan lembar soal kepada para siswa untuk

diselesaikan secara individu, guru melakukan evaluasi, guru dan siswa melakukan

perhitungan nilai, guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang mendapat

nilai tinggi. Jadi, model ini merupakan pembelajaran yang melibatkan para siswa

untuk aktif didalamnya sehingga apabila siswa aktif dalam pembelajaran, maka

akan memberikan pengaruh positif pada hasil belajarnya.

Adapun alur kerangka pemikiran yang ditujukan untuk mengarahkan

jalannya penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok yang dijadikan

sebagai permasalahan, maka kerangka pemikiran sebaiknya dilukiskan dalam

sebuah gambar skema agar penelitian mempunyai gambaran yang jelas dalam

melakukan sebuah penelitian. Adapun skema itu adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1:
Kerangka Pikir Penelitian

Kondisi
awal

Guru/peneliti:
Dalam pembelajaran IPA
masih menggunakan metode
konvensional.

Siswa/ yang di teliti:
Hasil belajar dalam
mata pelajaran IPA
rendah.

Tindakan

Siklus I

Siklus II

Guru menerapkan model
pembelajaran cooperativ
learning tipe STAD dan
pemberian Reward and
Punishment dalam
pembelajaran IPA.

Kondisi
Akhir

Melalui penerapan model
pembelajaran cooperativ
learning tipe STAD dan
pemberian Reward and
Punishment dapat
meningkatkan hasil belajar
siswa pada saat mengikuti
pelajaran IPA.

Langkah-langkah model
pembelajaran cooperativ
learning tipe STAD dan
pemberian Reward and
Punishment dalam RPP.
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2.4 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan yang

diajukan dalam penelitian ini yaitu jika pembelajaran IPA pokok bahasan

perubahan lingkungan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD

dan pemberian Reward and Punishment diduga  dapat meningkatkan hasil belajar

IPA siswa kelas 4 SD Negeri Katong 02 Desa Katong, Kecamatan Toroh,

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.


